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S TATU TÁ RNÍ MĚS TO O LOMO UC
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
oddělení majetkových řízení
Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
Čj.: SMOL/294140/2018/OMAJ/MR/Zvo

Olomouc 18. 12. 2018

Spisová značka: S-SMOL/288938/2018/OMAJ/Zvo
Spisovou značku uvádějte vždy v korespondenci.

Vyřizuje: Petra Zvoníčková
Telefon: 588 488 290
E-mail: petra.zvonickova@olomouc.eu
Komise městské části č. 4 – Holice u Olomouce
František Ryšánek
779 00 OLOMOUC
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce
Nemovitá věc:
parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
Záměr žadatele:
Předmětné pozemky se nachází při ulici Týnecká a Keplerova. Manželé Ing. Ludmila a Ing.
Juraj Víťazkovi uzavřeli dne 19. 4. 2004 se statutárním městem Olomouc smlouvu o nájmu č.
j. MAJ-PR-NS/20/2004/M ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 1. 2013 za účelem pěstování
okrasných dřevin a výroby kompostu z biologických materiálů. Manželé Víťazkovi žádají o
prodloužení výše uvedené smlouvy o nájmu, která končí dnem 30. 4. 2019, o dalších 10 let tj.
do 30. 4. 2029.
Dále upozorňujeme, že statutární město Olomouc eviduje na tyto pozemky další žádosti o
prodej, a to společnosti Kromexim a.s. Kroměříž za účelem výstavby autosalonu, kdy této
žádosti předešlá Komise městské části Holice u Olomouce doporučila nevyhovět, a
společnosti DELTA INVEST, s.r.o. za účelem dostavby centra služeb dle územní studie, kdy
této žádosti Komise městské části Holice u Olomouce také doporučila nevyhovět.
Podrobnosti, případně situační plány jsou k nahlédnutí na odboru majetkoprávním MMOl.

Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do roku 2029.

Vaše vyjádření, případně stanovisko očekáváme do 28 dnů od doručení tohoto oznámení.
V případě Vašeho negativního stanoviska prosíme o uvedení důvodů.

S pozdravem

Mgr. Gabriela Křížková
vedoucí odboru majetkoprávního

